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Curriculum Vitae 
 

ق
ق(0338-0381گر يشقآ ياري،قد نشگاهقفردو يقمشهدق)قمهند يقكشاورزي،قليسانس:

ق)تحتقويندوز(ق"هايقغيرقفر ايشيقنرمق فز رقطر حيقكانال" رنامبقن يسيققنامه: عنوان پايان

ق(0311تاقق0311مهند يقآب،قگر يشقآ ياريقوقزهكشي،قد نشگاهقشهركردق)قفوق ليسانس:

قيش رتنشق(ق ر يقتخمينقتبخيروتعرققپستبقدرقشر يطقSEBAL طحيقزمينق)  تفادهق زقآلگ ريتمقت  زنق نرژيققنامه: عنوان پايان

ق"،قتبخيرقوقتعرق،قتغييرق قليمآمار،قپ ششقگياهيقزمينش ري،ق،قGIS نجشق زقدور،ق"ققكلمات كليدي مورد مطالعه:

قمقاالتق ر ئبقشده/چاپقشدهقدرقكنفر نسهايقد خلي:

ار مترهايقخاكق زقطري قپ ر ئبقروشيق ر يقتهيبقنقشبق،ق0381ق،يميانرح .ح.مدهقانيق،قق.دشتكيانق،قفق.عبد للهيقج.،ك .0

 .ق686،قصق1،قنهمينقكنفر نسقعل مقخاكق ير ن،،قمجم عبقمقاالتق،قجقطيفق نجي

 رر يقتغيير تقزمانيقپ ششقگياهيقشهريق اق،ق0381،قعربقز دهق.قر.ميرجليليق،قم.قر.،قمقرحيميان .ح.معبد للهيقج.،ق .1

ق نجش قتكنيك قدورق كارگيري قمديريتق ز ق عمال ققجهت قكشاورزي، قصحيح قهاي قكنفر نس قپژوهشيقچهارمين علمي

ق.ق80،قچكيدهقمقاالت،قصقكشاورزي

ق .3 ق رحيميان. ح.معبد للهيقج.، قق.ع.، قآناليزق طالعاتقماه  رهق يقجهتق0381كريمي، ق كارگيريقرگر ي نقچندگانبقدر ق ،

ق.ق061چكيدهقمقاالت،قصقق، ن يرقتهيبقنقشبقدرصدقپ ششقگياهي،قهشتمينقكنفر نسقآمارق

ق .1 قرحيميان. ح.معبد للهيقج.، قكرخبق زق0381، قشنا اييقپتانسيلهايقپايينقد تقح زه قدر قدور ق كارگيريق نجشق ز ،

ق.013 ير ن،قچكيدهقمقاالت،قصقكنفر نسقمديريتقمنا عقآبقدومينققديدگاهقت  عبقكشاورزي،ق

،قتر يمقنقشبقهد يتق لكتريكيقخاكق اق كارگيريقرگر ي نق0386قم.قعبد للهي،ق،،ق .قكريميم.ح. رحيميان،قج.ق،عبد للهي .1

-013صق،مجم عبقمقاالتق،چندگانبقوق  تفادهقتلفيقيق زق طالعاتقماه  رهق يقوقصحر يي،قدهمينقكنگرهقعل مقخاكق ير ن

ق.011

 نبق رد ريق بقكمكق،ق نتخابق هترينق متد دق ر يق يجادقتر نسكتقنم0386،قم.قعبد للهي،قم.ح. رحيميان،قج.ق،عبد للهي .6

ق.133-131صقق، رر يقتغيير تقطيفيقدرق اندهايقتصاويرقماه  رهق ي،قدهمينقكنگرهقعل مقخاكق ير نقمجم عبقمقاالت

قج.ق،عبد للهي .3 ققادريم.ح. رحيميان، قف. قق،، قعبد للهي، ق  تر تژيقنم نبق0386م. ق عمال قدر قدور ق كارگيريق نجشق ز ،

نيزمهاقدرق ك  يستمهايقمختلفقخاك،قدهمينقكنگرهقعل مقخاكق ير نقمجم عبق رد ريققضاوتيقجهتقمطالعبقميكرو رگا

 .ق131-136مقاالت،قصق

قمجم عبق0388ق،رحيميان م.ح. .8 ق رزيا يقش ريقخاكقت  طق نجشق زقدور، ق رر يقنقشقپ ششقگياهيقدرقپايشقو ،

 .611-616مقاالتقيازدهمينقكنگرهقعل مقخاكق ير ن،قصق

ققپ رمحمدي .1 قم.ح. رحيميان،قد ت ر نيق.تق.مس.، ق رزيا يق قتصاديقت ليدقآبقشيرينقت  طقروشهايقمختلفق0386، ،

 قتهر نكنفر نسق ينق لملليقشيرينق ازيقآبقدريا،ق،قش ريقزد ئيقآ هايقنامتعارف

قملكيقنژ د،قس.قپ رمحمدي .01 قپ رمحمديم. ح. رحيميان،ح. ق،قس. ،قتصحيحقضريبقگياهيقوقشاخصقعملكردقدرق0386،

قآ ياريق قمطالعاتقكم قمدل قدر ق يقCROPWATجهتق  تفاده قهمايشقمنطقب قآن،ققخشكسالي، ق ا قر هكارهايقمقا لب و

  .رجندي د نشگاهقآز دق
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ققپ رمحمدي .00 قد ت ر نيق.تق.مس.، قم.ح. رحيميان، ق0386، قآ هايق، ق ز ق رد ي ق هره قجهت قزد ئي قروشقش ري معرفي

قد نشگاهقآز دق يرجندققا لبق اقآن،وقر هكارهايقمقخشكساليهمايشقمنطقبق يق،قنامتعارفقدرقم  قعقخشكسالي

ققپ رمحمدي .01 قم.ح. رحيميانس.، ق0383، ق يستمق، ققا ليتهاي ق كارگيري ق ا ق قليمي قپار مترهاي قمكاني قپذيري تعميم

 (،قد نشگاهقآز دق  الميقو حدققزوين.قGIS87)قهمايشق امانبق طالعاتقمكاني،ق طالعاتقجغر فيايي

  تفادهق هينبق زقرو نا هايقمناط قخشكقجهتق  تفادهقدرق،ق0383،قيانم.ح. رحيم،قد ت ر نيق.تق.مس.،ققپ رمحمدي .03

قدرق ير ن،قد نشگاهقآز دق  الميقو حدقش شتر.قت  عبقوقكشاورزيقپايد ر ولينقهمايشقمليق،قكشاورزيقپايد ر

اق  تفادهق رر يقروندقخشكساليقوقپار مترهايق قليميقم ثرق رقآنق ،ق0383،قم.ح. رحيميانمبين،ققح.ق.مس.،ققپ رمحمدي .01

 ،قد نشگاهقز  لق حر نقآبكنفر نسق ينق لملليق،قدرقمنطقبقز  لقRDI زقشاخصق

 رر يقتنا بقكيفيقآبققن  تقشهر تانقميبدقجهتقآ ياريق،ق0383،قم.ح. رحيميان،قد ت ر نيق.تق.مس.،ققپ رمحمدي .01

 گاهقشهيدقچمر نق ه  زق،قد نشزهكشيقآ ياريقومليقمديريتقشبكبقهايققهمايش،قدومينقwetsuit اق كارگيريقمدلق

ققپ رمحمدي .16 قم.ح. رحيميانس.، ق0383، ق، ق صالحقق  نينققSEBAL رر يقنقشقآلگ ريتم قريزيهايقآ ياريقو ق رنامب در

قشگاهقآز دقرشتن،قد مر  طق بقآب،ق ولينقهمايشقمليقفناوريهايقن ينقدرقكشاورزيققومنا عقطبيعي

 رر يقر  طبق ينق قليمقوقرژيمقجريانهايقم ج دقدرقمناط ق،ق0388،قم.ح. رحيميان،قد ت ر نيق.تق.مس.،ققپ رمحمدي .03

ق.گرگانقگاه،قد نش ير نآ خيزد ريقمليقعل مقوقمهند يق،قهمايشقمختلفقدرق ير نق

مطالعبقخشكساليقدرقح زهقهايقآ خيزقمناط قخشكقوقك هستانيق اق  تفادهق،ق0388،قم.ح. رحيميانس.،ققپ رمحمدي .08

قح زهققSPI زقشاخصق قگاه،قد نش ير نآ خيزد ريقمليقعل مقوقمهند يق،قهمايشقمنشادقدرق  تانقيزد(ق)مطالعبقم ردي:

قگرگان

ققپ رمحمدي .01 قم.ح. رحيميانس.، ق0388، ق زق، ق  تفاده ق ا قيزد ق  تان قخيز قتعينقمناط قخطر قو ق نديقخشكسالي پهنب

قRDIشاخصهايق قق قتحقيقاتقكشاوSPIو قمركز قر ههايقمديريتقآنق، قخشكساليقو قدومينقهمايشقمليق قمنا عق، رزيقو

قطبيعيق صفهان.

  تفادهق هينبق زقرو نابقهايقخروجيق زقح زهقهايقخشكقوقك هستانيقجهتق،ق0388،قم.ح. رحيميانس.،ققپ رمحمدي .11

قمنشاد( قح زه قم ردي: قمطالعب قخشكسالي) ق ا قشير ز،قق،مقا لب قد نشگاه ق ق اجگاه, قشير ز، قخشكسالي، ق ا قمقا لب همايش

 پژوهشكدهقمليقمطالعاتقخشكسالي

تعيينقشاخصقكار ييقمصرفقآبقگندمقت  طق لگ ريتمقت  زنق نرژيق)مطالعبق،ق0388،قم.ح. رحيميانس.،قق رمحمديپ .10

 د نشگاهقآز دقشهرقريقهمايشقمليق حر نق بقدرقكشاورزيقوقمنا عقطبيعي،ق،(،ق  تانقخ ز تانم ردي:قدشتقآز دگان

ققپ رمحمدي .11 قم.ح. رحيميانس.، ق0388، ق، قتصاويرق رر يقع  ملق تمسفريقم ثر ق ز ق  تفاده ق ا قپ ششقگياهيقمر تع  ر

ق.161قص.ق،قد نشگاهقتهر ن،چهارمينقهمايشقمليقمرتعقوقمرتعد ريق،ماه  رهق يقم ديس

تعيينقتبخيرقوقتعرققو قعيقگندمقت  طقآلگ ريتمق،ق0388،قم.ح. رحيميانس.،قس.قم.ق خ يقمير بق اشي،ققپ رمحمدي .13

قدهمينق مينارقآ ياريقوقكاهشقتبخير،قد نشگاهقكرمانق،  تانقخ ز تان(قت  زنق نرژيق)مطالعبقم ردي:قدشتقآز دگان،

 نجامقآناليزقحسا يتققع  ملقم ثرق رقتبخيرقوقتعرقق بقكمكقمعادلبق،ق0388،قم.ح. رحيميانس.،قع.قطالبي،ققپ رمحمدي .11

ق نشگاهقكرماندهمينق مينارقآ ياريقوقكاهشقتبخير،قدق،مانتيثق)قمطالعبقم ردي:ق يستگاهقيزد(ق–پنمنقق–فائ ق

تعيينق جز يق يالنقآبقدرقق،0388ق،م.ح. رحيميانم.قح.قمختاري،قق,،قس.قع.قم.قچر غيد ت ر نيق.تق.مس.،ققپ رمحمدي .11

دهمينق مينارقآ ياريقوقق،ح زهقهايقخشكقوقك هستانيقجهتقمديريتق هينبقمنا عقآبق)مطالعبقم رديقح زهقمنشاد(

قكاهشقتبخير،قد نشگاهقكرمان

ققپ رمحمدي .16 قح. رحيميانم.س.، ق0388، قدورقكار رد، ق  نجشق ز قآ يدر قشر يطقتنشقهايققتعيينقنياز محيطيق)قدر

قهايقمحيطيقدرقعل مقكشاورزي،قد نشگاهق يرجندقق ولينقهمايشقمليقتنشق،مطالعبقم رديقدشتقآز دگان(

تفادهق زق لگ ريتمق يجادقتعادلق ينقمنا عقوقمصارفقآبقدرق خشقكشاورزيق اق  ،ق0388،قم.ح. رحيميانس.،ققپ رمحمدي .13

قثامنق,قمشهدقشركتقمشاورينقمهابهمايشقمليق لگ هايقت  عبقپايد رقدرمديريتقآبق, بال
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ق .18 قم.، قق خ يقمير بق اشيقس. قپ رمحمديس. قم.ح. رحيميان، ق0388، قكمكق، قتعرققپتانسيلق ب قو ق نديقتبخير پهنب

يق صالحق لگ يقمصرفق اقرويكردقكشاورزيقوقهمايشقملق,تكنيكق امانبق طالعاتقمكانيق)مطالعبقم ردي:ق  تانق صفهان(

 ,قد نشگاهقز  لمنا عقطبيعي

ققپ رمحمدي .11 قم.ح. رحيميانس.، ق0388، قكمكق، ق ب قشر يطقخشكسالي قدر قرودخانب ق ز قآب ق  تحصال ق هينب مديريت

قرودخانبقكرخب قدشتقآز دگان نجشق زقدورق)مطالعبقم ردي:  ز،ق لملليقمهند يقرودخانبق، ه قهشتمينق مينارق ينق،(،

قد نشگاهقشهيدقچمر نق

ققپ رمحمدي .31 قم.ح. رحيميانس.، هايقطبيعيقوقكشاورزيق اقتامينقآبقم ردقنيازق ر يقحفظقتعادلق ك  يستم،ق0381،

ششمينقهمايشقملّيقعل مقوقمهند يقآ خيزد ريقوقچهارمينقق,  تفادهق زق لگ ريتمق بال،قمطالعبقم ردي:قدشتقآز دگان

قهقمهند يقآ خيزد ريقد نشكدهقمنا عقطبيعيقوقعل مقدرياييقد نشگاهقتر يتقمدرّسقگروق,همايشقملّيقفر ايشقوقر  ب

مديريتقمنا عقآبق اق  تفادهق زق نجشق زقدورقوق يستمق طالعاتقجغر فيايي)ق،ق0381،قم.ح. رحيميانس.،ققپ رمحمدي .30

قمقن رقمهريزقيزد,قهمايشقمليقن آوريقدرقمديريتقمنا عقآب,قد نشگاهقپيامطالعبقم رديق:قح زهقمنشادقيزد(

تعيينقتبخيرقوقتعرققو قعيقت  طق نجشق زقدورقوق رر يق هميتقوقنقشقآنق،ق0381،قم.ح. رحيميانس.،ققپ رمحمدي .31

قح زهقآ خيزقمنشادقدرق  تانقيزد(  ولينقق,درقحفاظتقوقمديريتق هينبقمنا عقآبقدرقيكقح زهقآ خيزقق)مطالعبقم ردي:

قد نشگاهقتهر ن.ق,يطقزيستدرقمنا عقطبيعيقوقمحقژئ ماتيكقهمايشقملي

ققپ رمحمدي .33 قم.ح. رحيميانس.، ق0381، قپسابق ازيافتيقتصفيب، قپ ششقگياهيقق رر يقتاثير قت  عب قروند ق ر قيزد خانب

قماه  ره قكمكقتصاوير ق ب ق يقلند تقمنطقب قمقاالت، قمليققچكيده قپسابقدر"دومينق مينار قآ هايق ازيافتيقو  جايگاه

قمشهد. ،"فضايق بزورزيقوقكار ردهاقدرقكشا،قمديريتقمنا عقآب

 رآوردقتبخيرقوقتعرققو قعيقگياهقپستبق بقكمكق نجشق زق،ق0381،قم.ح. رحيميان،قپ رمحمديس.قق.،قتق.مقد ت ر ني .31

قوق قآ ياري قهاي قشبكب قمديريت قهمايشقملي ق  مين قيزد(، ق ردكان قپستب ق اغات قم ردي ق بال)مطالعب ق لگ ريتم قو دور

قد نشكدهقمهند يقعل مقآبد نشگاهقشهيدقچمر نق ه  ز،قق،زهكشي

ققپ رمحمدي .31 قم.ح. رحيميانس.، ق0381، قگازهايق، ق نتشار ققطعيتق ناري هاي قعدم قتحتقتاثير قآ يقگندم قنياز  رر ي

ميالدي)قمطالعبقم رديقدشتقآز دگان(،ق  مينقهمايشقمليقمديريتقشبكبقهايقق1101-1131 يقدرقدهبقهايقگلخانب

ق ز،قد نشكدهقمهند يقعل مقآبد نشگاهقشهيدقچمر نق ه ق،آ ياريقوقزهكشي

قكريميقرحيميان م. ح.، .36 قم. ق ليم، قن. قرو تا، قج. قهاشميقم. قي. قرنجبر، قح. قغ. قرز قيانقز رچي، قح. قنژ د، قم.ق، قآ يارقوقس. . 

ق ق ولين0311آتشي، ق رر يق مكانق هب دقمديريتقوقمصرفق هينبقآبقدرق ر ضيقزر عيقش رقدرقمنطقبق  رك ه، قهمايشق،

 آب،قد نشگاهقآز دق  الميقو حدق  رك ه.ق عمناقت  عبق يقمنطقب

قققائمي .33 ق ولينقكنفر نسق0310،قم.ح. رحيمياننياقع.م.،قم.قع.قمشك ه، قفناوريقنان قوقكار ردقآنقدرقمقا لبق اق يا انقز يي، ،

 مليقكار ردقنان قدرقعل مقكشاورزيقوقمنا عقطبيعي،قد نشگاهقتهر ن.

قشير نقتفتيق.مق،نياققباديق.مقم.ح.، رحيميان .38 ق0310، ق يجادقشبكبقچاهك، هايقمشاهد تيقآبقزيرزمينيقدرققتجار يق ز

ق  تانقخ ز تان قزهكشيقيچهارمينقكنفر نسقمليقتجر بقهايق اختقتا يساتقآ ، قشبكبقهايقآ ياريقو قو د نشگاهق،

 تهر ن،قگروهقمهند يقآ ياريقوقآ اد ني

اءقشاخصقكارآييقمصرفقآبقدرقشر يطقش رق زقطري ق،ق رتق0310م.قج.قرو تا،قح.قرز قيان،قس.قم.قآتشي،ققم.ح.، رحيميان .31

ق.011مديريتقمزرعب،ق ولينقهمايشقمليقمديريتقآبقدرقمزرعب،قم  سبقتحقيقاتقخاكقوقآب،قكرجقص.

ق:يد خلقمقاالتقچاپقشدهقدرقمجالت

مناط قق،ق رر يقتغييرقكار ريق ر ضيقرويقپ ششقگياهي0381شاد ن،قق.دشتكيانق،قمق.،قكقرحيميان .ح.معبد للهيقج.،ق .0

ق.ق13،قصقق13عل مقوقتكن ل ژيقمحيطقزيست،قشمارهققفصلنامبشهريق اق كارگيريق نجشق زقدور،ق

 ،قتعيينقزمانقمنا بق  تفادهق زقتصاويرقماه  رهق يقجهتققمطالعبق0381كريمي،قق.ع.،ق رحيميان .ح.معبد للهيقج.،ق .1

ق.11،قصق61وقق68،قشمارهقوقمرتعجنگلققفصلنامبتاغز رهايقكشتقشدهقرويقشنهايقرو نقدرقمنطقبق شكذر،ق .3
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،قق رر يقروندقتغيير تقت ليدقمر تعقدرقمناط قخشكقدرق ثرقن  اناتق0381 .ع.قكريمي،ققم.ح. رحيميان،عبد للهيقج.،ق .1

 .ق81،قصق08 اليانبق ارندگي،قمجلبقخشكيقوقخشكسالي،قشمارهق

جهتقتهيبقنقشبقت ليدقعل فبققا لقمصرفققلگ  تبيينق،ق0381،ققرحيميان .ح.م اغستانيق،قق. رز نيق،قن.قعبد للهيقج.،قح .1

مرتعقوقتحقيقاتققفصلنامب،د مقدرقمناط ق  تپيقوقنيمبق يا انيق اق  تفادهق زقطيفق نجيقوق يستمق طالعاتقجغر فيايي

ق.ق061،قصق3،قشمارهق03جق،ق ير نق يا ان

لقزمينقآماريقجهتقدرونقيا يق،ق كارگيريق نجشق زقدورقدرقتعيينق هترينقمد0386،قم.ح. رحيميان،قج.ق،عبد للهي .6

 .016-031،ق01،قجق1،قشمارهق ير نقمرتعقوق يا انتحقيقاتققفصلنامب طالعاتقميد ني،ق

ق+ETM،قمحدوديتق يجادقنقشبقپ ششقگياهيقت  طقتصاويرقلند تق0386ق،م.ح.قث  قبي،قم.ح. رحيميانق،عبد للهيقج. .3

 ق.3مارهق،قش ير نقمرتعقوق يا انتحقيقاتققفصلنامبدرقخشكساليقها،ق

ق رز نيق،عبد للهيقج. .8 قث  قبيق،ح. ق كارگيريقق،0383ق،م.ح. رحيميانق،م.ح. تعيينقدرصدقپ ششقگياهيقمناط قخشكق ا

قمجلبق ق نجشق زقدورقوق يستمق طالعاتقجغر فيائي، .قد نشگاهقصنعتيق صفهانعل مقوقفن نقكشاورزيقوقمنا عقطبيعي،

 .0،قج01شمارهق

،ق  تفادهق زق نجشق زقدورقدرقتعيينقوضعيتقمر تعق،0383،قرحيميان. ح .مشتكيان،قد.ق،قكعبد للهي،قج.،قن.ق اغستاني .1

ق.01شمارهقق، اريد نشگاهقمجلبقعل مقكشاورزيقومنا عقطبيعيقخزر،ق

قج. .01 قچر غيق،عبد للهي قم.ح. رحيميان، س.ع.م. قم0383، قتغيير، قزيستقمحيطي ق ثر ت ق ر ضي قايسب ق كار ري تغييرق ر

 كارگيريق نجشق زقدور،قدوقفصلنامبقمحيطقشنا ي،قدرقمناط قشهريققوقغيرقشهريق اق طحيققدمايپ ششقگياهيقوق

ق.81-16،قصق11د نشگاهقتهر ن،قشق

قس.قپ رمحمدي .00 قنژ د، قملكي قپ رمحمديم. ح. رحيميان،ح. قس. ق، قآنق0383، قضرورتهاي قو ق  ز رها قدقي ؛ قكشاورزي ،

ق.31-36،قصق01شمارهقق،هارم،ق سيجقمهند ينقكش ر،ق القچ   هعلميقترويجيقمجلبقق،(ق0383)

،ق(ق ر يق رزيا يقش ريقخاكEM38،قو  نجيقد تگاهق لقاءگرق لكترومغناطيسق)0381ي.قهاشميقنژ د،ققرحيميان م. ح.، .01

قويژهقنامبقش ري،ق3شمارهقق،11جلدق،قمجلبقعلميقپژوهشيقخاكقوقآب

قنژ د .03 قپ رمحمديقملكي قس. قم.ح. رحيميانق،ح.، ق0381، قتبخير، قهم قخط ط قنقشب قع  ملققتهيب ق  اسقمهمترين  ر

ق,،قوز رتقنيرومنا عقآبعلميقپژوهشيقمجلبق،ق0381،قه  شناختيقمؤثرق رقآنقدرق ير نقمركزي

 رر يقنقشقع  ملقفيزي گر فيكيق رقرويقپار مترهايق قليميق،ق0381،قم.ح. رحيميان،قملكيقنژ دقح.قس.،ققپ رمحمدي .01

قعلميقپژوهشيقخشكب م,قد نشگاهقيزدجلبقمم ثرق رقتبخيرقوقتعرق)قمطالعبقم ردي:ق  تانقيزد(،ق

قپ رمحمديق,طالبيقع. .01 قم.ح. رحيميانق،س. ق  تفادهق زقآناليزق0381، ق رر يقع  ملقم ثرقدرقتبخيرقوقتعرققپتانسيلق ا ،

ق قفائ  قمعادلب قق–حسا يت قيزدق–پنمن ق يستگاههاي قم ردي: قمطالعب ق) قمرو تمانتيث قطبسقو ق(، قپژوهش، هايققمجلب

 شگاهقتهر ن،قد نجغر فيايقطبيعي

ققرحيميان م. ح.، .06 قرز قيان، قح. قنژ د، قهاشمي قش ر0311ي. قشر يط قدر قگندم قتغذيب قو قآ ياري قكار قد ت ر ق، مديريتق،

 .31هماهنگيقترويجقكشاورزيقيزد،ق روش رقترويجيقشمارهق

 نديقتبخيرقوققب،قتعيينقوقپهن0311ق،م.ح. رحيميانم.قت.قد ت ر ني,قس.قع.قم.قچر غي،قم.قح.قمختاري,ق,قپ رمحمديقس. .03

قح زهقآ خيزقمنشادقدرق  تانقيزد( قتعرققو قعيقت  طقتكنيكق نجشق زقدورقوق لگ ريتمق بالق)مطالعبقم ردي: مجلبق،

 03علميقپژوهشيقعل مقوقمهند يقآ خيزد ريق ير ن،قشمارهق

قپ رمحمديقس. .08 ق, قمختاري, قح. قم. قچر غي، قم. قع. قد ت ر ني,قس. قت. ق رزيا يق0311ق،م.ح. رحيميانم. ق رآوردق جز يق، و

)مطالعبقم ردي:قح زهققجغر فياييق يالنقآ يقدرقح زهقهايقمناط قخشكق اق كارگيريق نجشق زقدورقوق يستمق طالعات

 .11-018،قصصق3بقوقفاضالب،قشمارهقآقمجلبقعلميقپژوهشيق،آ خيزقمنشادقيزد(
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 يقتبخيرقوقتعرقق يستگاهقيزدقتحتق رر،ق0310،قم.ح. رحيميان،قع.قر.قمساحق   ني،قپ رمحمديس.قق.،قتق.مقد ت ر ني .01

قگازهايقگلخانب ققطعيتق ناري هايق نتشار قعدم قمدلتاثير قتعرقق يقو قو قتبخير قهايق رآورد قمجلب قهايق، مديريتقح زه

 )درقد تقچاپ( آ خيزد ريقد نشكدهقمنا عقطبيعيق اري

قق.،تق.د ت ر نيقم .11 قپ رمحمديس. قم.ح. رحيميان، قتخمينقتبخير0310، اغاتقپستبقمنطقبق ردكانق بقو قعيق قتعرق-،

 .0،ق16هايقآبقدرقكشاورزي،قم  سبقتحقيقاتقخاكقوقآب،قجققكمكق نجشق زقدور،قمجلبقپژوهش

ق .10 قرو تا، قم.ج. ق ميد، قم. ق رمديان، قف. قر.، قآلگ ريتمقژنتيك،ق0311قم.ح رحيميان،تقيقز ده قفازي، قمقايسبقروشهايقنرو ،

قپيش قدر قچندمتغيره قرگر ي ن قو قعصبي قش رقشبكب قوق يني قمرتع قمجلب ق ردكان(، قشهر تان قم ردي: قخاكق)مطالعب ي

 .66،قدورهق1آ خيزد ري،قد نشگاهقتهر ن،قشق

قرحيميان م.ح. .11 ققپ رمحمدي، تعرققگندمقدرقشر يطقتحتقتنشق بقكمكق نجشق زقدورقوقق- رآوردقتبخير،ق0310س.،

ايقآبقدرقكشاورزي،قم  سبقتحقيقاتقهق،قمجلبقپژوهشآلگ ريتمقت  زنق نرژيق)مطالعبقم ردي:قدشتقآز دگان،قخ ز تان(

 (0310-8)قق-ق1,قشمارهق16دورهقق،خاكقوقآب

قق.ج.رو تاقم .13 قتقيق،م.ع.قمشك ه،قم.ح. رحيميان، ق رزيا يق ثر تقكاتي نيقوقآني نيقخاكق رققر ئتگ شبق. ق.مز ده،ققر. . هايقق،

،قخاكعل مقمجلبقعلميقپژوهشيق،ق  تانقخ ز تان(ق–د تگاهقهد يتگرق لكترومغناطيسق)مطالعبقم ردي:قدشتقآز دگان

قم  سبقتحقيقاتقخاكقوقآب

ق .قگ شب،قم.قشير نقتفتي،ق رآوردقش ريقنيمرخقخاكق رق ثرقش ريقآبق طحق الرضقدرققرحيميان م.ح، .11 م.ع.قمشك ه،قم.

 ،قم  سبقتحقيقاتقخاكقوقآبخاكعل مقمجلبقعلميقپژوهشيقدشتقآز دگانقخ ز تان،ق

مجلبق،قز ييقدرق ير نقش ريق رتغييرق قليمق رر يق ثر تقم.ع.قمشك ه،قشميقنژ د،قي.قهاس.،ققپ رمحمديقرحيميان م.ح، .11

 ،قم  سبقتحقيقاتقخاكقوقآب،خاكعل مقعلميقپژوهشيق

 ت  ط گياهي پ شش  ر خشكسالي تأثير  نديق،قپهنب0310،ق،قم.قكالنتر،قس.قپ رمحمديم. ح. رحيميان ،س.قپ رمحمدي .16

-011(،قصصق81)پياپيق1هق شمار ،11 الق طبيعي، جغر فياي هاي بقپژوهش ردكان،قمجل  يزد دشت در دور  ز  نجش

011. 

ق: لملليق ينقيدرقكنفر نسهاقچاپقشده ر ئبقشده/مقاالتق
1. Abdollahi J., Rahimian M.H., Ghaffarian H., Shadan, M., 2005, Detection of spatio-temporal land 

use/cover changes for agricultural management using satellite Imagery, 5
th

 international conference of 

Asian Society of Agricultural Economics, ASAE , Iran, Paper Abstracts, p.133. 

2. Poormohammadi S., M.H. Rahimian, 2009, Determination of groundwater evaporation using SEBAL 

algorithm (Case study: Azadegan plain, Khuzestan), national water resource conference with regional 

aspects, august 2009, Shahroud Technical University. 

3. Ranjbar G. H., S.A.M. Cheraghi, A. Anagholi, G. L. Ayene, M. H. Rahimian and M. Qadir., 2009, 

Introduction of salt tolerant wheat, barley and sorghum varieties in saline areas of the lower Karkheh River 

Basin. 2nd International forum of food and water, in Addis Ababa. 

4. Ranjbar G. H., S.A.M. Cheraghi, M. H. Rahimian, 2009, Chapter five: Comparison of yield of local barley 

cultivars in saline areas in the lower Karkheh river basin. In: Assessment and improvement of water 

productivity under saline conditions in the lower Karkheh River Basin. Final report 

5. Hasheminejhad Y., Rahimian M.H., Poormohammadi, S., 2010, Site specific leaching managements of 

different soil series (A case study from Iran), Accepted for oral presentation in International Conference on 

MANAGEMENT OF SOIL AND GROUNDWATER SALINIZATION IN ARID REGIONS, 11-14 

January 2010. 

6. Dastorani M.T., Poormohammadi S., Massah Bavani A. R., Rahimian M.H., 2010, Study of climate 

change effect on drought characteristics in arid zones of central Iran, oral presentation in International 

Conference on climate change and developing countries, INDIA, February 19-22, 2010. 

7. Hasheminejhad Y., M. H. Rahimian, Poormohammadi S., 2010, Potential impacts of climate change on 

primary soil salinization at Iran’s national scale, Global Forum on Salinization and Climate Change, 

Valencia, Spain. 

8. Poormohammadi S., Rahimian M. H., 2010, Climate change, evapotranspiration and salinization (A case 

study from Iran), Global Forum on Salinization and Climate Change, Valencia, Spain. 
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9. Rahimian M.H., 2010, Salinization, Climate Change and Remote Sensing in Iran (A country Report), Oral 

presentation in International Workshop: "Monitoring of Global Environmental Changes through the 

Application of Remote Sensing for OIC Countries and IOR Region", IROST, Tehran, Iran 

10. Ranjbar G.H., Rahimian M. H., 2011, Magnetic Treatment of Saline Water in Agriculture; an Iranian 

Experiment, First International Conference on Desalination and Environment: Recent Developments in 

Non-Reverse Osmosis Desalination and Related Technologies: A Water Conference. 29 October - 1 

November, 2011, Abu Dhabi, UAE 

11. Rahimian M.H., S. Poormohammadi, M. H. Mokhtari, 2011, Determination of winter wheat crop 

coefficient using MODIS-derived vegetation indices: A case study of the Azadegan plain, Iran, 2011, Oral 

presentation in the 21
st
 International Congress on Irrigation and Drainage, 8

th
 International Micro Irrigation 

Congress & 62
nd

 ICID IEC Meeting, Tehran, Iran. 

قمقاالتقچاپقشدهقدرقمجالتقوقكتبق ينق لمللي:
1. Dastorani M. T., Massah Bavani A.R., Poormohammadi, S, Rahimian M. H., 2011, Assessment of 

potential climate change impacts on drought indicators (Case study: Yazd station, Central Iran), Desert, 

Vol. 16, 159-167. 

2. Poormohammadi S., M.H. Rahimian, M. Kalantar, S. Poormohammadi, 2012, Impact assessment of 

climatic condition on rangeland vegetation cover through RS and GIS techniques, Journal of Biodiversity 

and Ecological Sciences (JBES), No.2, Issue 1, ISSN: 2008-9287. 

3. Rahimian M.H., S. Poormohammadi, 2012, Assessing the impact of climate change on evapotranspiration 

and soil salinization (A case study from Iran), A book chapter in: Climate Change Management, L. Filho, 

Springer Pub., Part 1, 69-76, DOI: 10.1007/978-3-642-22266-5_5  

4. Poormohammadi S., Rahimian M. H., Taghvaeian, S., 2012, Applying remotely sensed energy balance 

methods in Iran, potentials and limitations, A book chapter in: Remote Sensing and Hydrology, C.M.U. 

Neale & M.H. Cosh, IAHS Publ. 352, ISBN 978-1-907161-27-8, 482. 

قتحقيقاتييقهاقوقپروژهقهاقطرح

 هاي تحقيقاتي مصوب سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي طرح 

 سمت در پروژه خاتمه شروع عنوان رديف

قهمكارق0388ق0381قج قدرق ر ضيقش رقپايينقد تبقح زهقكرخبآوريقوقمقايسبقعملكردق رقامقتجاريقد خليقوقخارجيققجمعق0

قهمكارق0383ق0381ققتعيينقوق رزيا يقكار ييقمصرفقآبقدرق ر ضيقش رقپائينقد تقح ضبقآ ريزقكرخبق، رر يق1

قرهمكاق0388ق0381قآوريقوقمقايسبقعملكردق رقامقتجاريقد خليقوقخارجيقگندمقدرق ر ضيقش رقپائينقد تقح زهقكرخبقجمعق3

قهمكارق0383ق0381قد تقح زهقكرخبق يقدرق ر ضيقپائينقآوريقوقمقايسبقعملكردق رقامقتجاريقد خليقوقخارجيق  رك مقعل فبق رر يقجمعق1

قمجريق0310ق0311قتعيينقخص صياتقآ هايقزيرزمينيقدرقپائينقد تقح زهقرودخانبقكرخبق1

قمجريق0313ق0310قمينقنيازق  يقپستبقدرقشر يطقش ر(قدرقتخSEBAL رزيا يق لگ ريتمقت  زنق نرژيق طحيقزمينق)ق6

قمجريق0310قGIS 0310مكانقيا يقمناط قمنا بقجهتقآ زيقپروريقدرقدشتق هادر نق  تانقيزدق اق  تفادهق زقق3

قمجريق0313ق0310ق رزيا يقپتانسيلقت ليدقوق ر ئبق لگ هايق هرهق رد ريقچاههايقآبقكشاورزيق بقمنظ رقآ زيقپروريق8

قهمكارق صليق0310ق0311قينقخص صياتقخاكهايقش رقدرقپائينقد تقح زهقرودخانبقكرخبتعيق1

قهمكارق صليق0311ق0381قهايقش رقوقلبقش رقدرق  تانقيزدقهايقمختلفق  تفادهق زقآبق رر يقگزينبق01

قليهمكارق صق0310ق0311ق(EM38تهيبقنقشبقش ريقخاكق اق  تفادهق زقد تگاهقهد يتگرق لكترومغناطيسق)ق00

قهمكارق صليق0310ق0311ق ردكان-مقايسبقروشقهايقشبكبقعصبيقوقدرختقتصميمقدرقتهيبقنقشبقش ريقوقو حدهايقخاكقدرقدشتقيزدق01

قهمكارق صليق0311ق0310قتمهايقمختلفقآ ياريققطرهق يقدرق رضيقش رق  تانقيزدس رزيا يق يق03

قهمكارق0310ق0311قتيقخاكقتحتقشر يطقش رتاثيرقپليمرق  پرجاذبقوقم  دقآليق رقمنحنيقمشخصبقرط  ق01

قمجريق0310ق0311قمطالعبقوق مكانق نجيق جر يقآ ياريق فاليقدرق  تانقيزدق01

قمجريق0310ق0311ق نديقوقتعيينقروندقكميقوقكيفيقآنهاق)دشتق هادر ن(ق رزيا يقكيفيقمنا عقآبقكشاورزيق  تانقيزد،قپهنبق06

قمشاورق0313ق0310قاريق رقميز نقعملكردق  رگ مقعل فبق يقدرقشر يطقش رتأثيرقپليمرق  پرقجاذبقوقدورقآ يق03

ق

 ها و پروژه ها ساير طرح: 

 ق ين قطرح قپايينقد تقح زهق"تحقيقاتي لملليققهمكاريقدر ق ر ضيقش ر ق هترينقروشهايقمديريتيقدر قتعيين قو  رزيا ي

ق(0388-0386)ق"رودخانبقكرخب

 اغاتقپستبقشمالق ردكانق بقكمكق نجشق زقدورقوقق رزيا يقش ريقخاك"تحقيقاتيهمكاريقدرقطرحق GIS"0381)ق-

ق(0381

 ق(0381-0311)ق" هب دقمديريتقوقمصرفق هينبقآبقدرقشر يطقش رقق"ترويجيقپروژههمكاريقدرق
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 رر يقوقتعيينق هميتقنسبيقع  ملقه  شناختيقمؤثرق رقفرآيندقتبخيرقدرق رخيق زقق"همكاريقدرقطرحقپژوهشيق اقعن  ن 

 0383د نشگاهقيزد،قق،"وق يا انيق ير نق اقتاكيدق رق  تانقيزدمناط قخشكق

 ردكانقق بقكمكق نجشقق- رر يقتاثيرقخشكساليقدرقكشاورزيقوقمنا عقطبيعيقدشتقيزدقق"همكاريقدرقطرحقپژوهشي 

  اشگاهقپژوهشگر نقج  نقد نشگاهقآز دق  الميقو حدقيزد.،ق0388ق" زقدورقوق يستمق طالعاتقجغر فياييق

 وقتكنيكق نجشق زق بالقتخمينقتبخيرقوقتعرققو قعيقپستبق بقكمكقآلگ ريتمقق"رقطرحقپژوهشيق اقعن  نهمكاريقد

 0311د نشگاهقيزد،قق،"دور

 نجشقكارآييقمدلق ادهقشدهقفائ قپنمنقمانتيثق ر يق رآوردقتبخيرقتعرققگياهق"همكاريقدرقطرحقپژوهشيق اقعن  نق 

 0311هقيزد،قد نشگاق،"مرجعق)مطالعبقم ردي:ق ير نقمركزي(

ق فتخار ت

 ق0388پژوهشگرقنم نبق  تانقيزدقدرق الق 

 0381پژوهشگرقنم نبقمركزقمليقتحقيقاتقش ريقدرق الق 

 0311پژوهشگرق رگزيدهقجشن  رهقعلمقتاقعملق  تانقيزدقدرق الق 

قپايانقنامبقشاورم

 ققايكيمحمد قپهنب0310ص.، قگريتبخقي ندق، ق  تاند رد ق قد يتعرق ق ز ق  تفاده ق ا قذرت قدور نجينيزمقيهاقدهاه وققي،

قمحقيا يقدرونقيهاقكيتكن ق امانبيدر قجغر فقيهاقط قم ردقيياي طالعات قق:ي)مطالعب ق رشدققپايانكرج(، قكارشنا ي نامب

ق قزهكشي، قمهند يقآبقگر يشقآ ياريقو قتهر ن، قد نشگاه قفناوريقكشاورزي، قمهند يقو قد نشكده قتر هنما  تاد م رقي:

قمشاورقدوم:قمحمدحسنقرحيميان.اقت،قيلدقي ول:قعبد لمجقمشاور،قي هر  

قآم زشي،قهايقعلميقكارگاه

 چالشقهاقوقر هكارها،قمشهدقمقدس،قخرد دقق–ارگاهقعلميق اقعن  نقجايگاهقآ هايق ازيافتيقوقپسابقدرقمديريتقمنا عقآبقك

ق0383

 قرودك قز ينده قآ خيز قح زه قعن  نقر ندمانقآ ياريقدر قعلميق ا قارگاه قتحقيقاتقكشاورزيقو، منا عقطبيعيق صفهان،ققمركز

ق0383  فندماهق

 مركزقتحقيقاتقكشاورزيقوقمنا عقطبيعيق صفهان،ق،قرگاهقعلميق اقعن  نقمديريتقجامعقزيستقمحيطيقح زهقهايقآ ريزكا

ق0383  فندماهق

 قعن  ن قعلميق ا  Monitoring of Global Environmental Changes through the Application of Remote "كارگاه

Sensing for OIC Countries and IOR Regionق0381تهر ن،قق"ق

ققتدريس

 ق0381،ق،قيزد،قمجتمعقآم زشقمالصدر "ر ندمانقآ ياريقوقروشهايقپ ششق نهار"كارگاهقآم زشي:ق

 مهارتقپنجمق"دورهقآم زشقضمنقخدمت:قICDLق0381،قيزد،قمجتمعقآم زشقمالصدر ،ق"،ق كسسق

 ق0311،ق  رك ه،ق رديبهشتق"آبقدرقشر يطقش رق هب دقمديريتقوقمصرفق هينبقق"روزقمزرعب

 0311  رك ه،قخرد دقق-،قيزدق" هب دقمديريتقوقمصرفق هينبقآبق"روزقمزرعب 

 كارگاهقآم زشيق"(تفادهق زقد تگاهق لقاءگرق لكترومغناطيسق   EM38قدرقپايشقش ريقخاك)"0310،قشير ز،قمهرماهق 

قطر حيقوق رنامبقن يسيقنرمق فز ر

 فز ريق ر يقمحا ببقوقطر حيقكانالهايقغيرفر ايشي،قق رنامبقن يسيقنرم DONECSق

 ز،ق ببققطرقل لبق بقروشقهيزنقويليام رنامبقن يسيقنرمق فز ريق ادهق ر يقمحاDiaCalcق

 ق33 رنامبقن يسيقنرمق فز ريق ر يقتخمينقعملكردقحد كثرقمحص التقزر عيق رق  اسقروشقفائ ق،Ymaxق

 يقم ديس،ققحقضريبق ازتا شقدرقتصاويرقماه  ره رنامبقن يسيقنرمق فز ريق ر يق صال RCFق

 قهايقتحقيقاتي،ق انكق طالعاتقپر نليقوق...ق انكق طالعاتقطرح انكق طالعاتيقدرقزمينبققچندقنرمق فز ر رنامبقن يسيق

ق اير
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 قتاقكن ن(ق0311) زق القق رپر تق خشقتحقيقاتقآ ياريقوقفيزيكقخاكقمركزقمليقتحقيقاتقش ري

 قتاقكن ن(ق0311 الق زق)قفنيقمركزقمليقتحقيقاتقش ريقعض قكميتبقعلمي

 قتاقكن ن(ق0311 الق زق)قعض قكميتبقش ر يقپژوهشيقمركزقمليقتحقيقاتقش ري

 قتاقكن ن(ق0311 الق زق)قعض قكميتبق قتصاديقمركزقمليقتحقيقاتقش ري

قآدرس

همر ه:قق3101301،قفاكس:ق3101300،قتلفن:قيزد،ق نتهايق ل  رقآز دگان،قخيا انقنهالستان،قمركزقمليقتحقيقاتقش ري

قق11033188111


